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Tasarruf ve Yerlimalı Haftası münasebetile Sta/in 

B a ş v e k i 1 i n Estonya. başk~-
nı Ü h i 111 nutku m:::1a~ıl:~şt~ır 
lstikbalinden ve halinden 

bir milletiz I • 
emın 

~e'fFI~ Say©J~m ehemmlyetıe ['g)ellrtlyor: 
"Türk milleti dostluklarına sadık, açık kalpli 
kendi milli hudutları dahilinde sakin çalişmak 
ve yaşamak azmindedir. Bu sükutunu, bu 
birliğini bozmak is;fiyenlere iyi gözle bakmaz.,. 

........................ ~ ................................... ~~········································· 

~:! ::~ ~toh~ ~.,:. ~ü:d~h:~~~ı~ ... :.~DA ::.~.~~,~~ ~:0,:.~ 1 
Cte tevessül olunmaktadır \'e olunacaktır. Herhalde bütün yurddaı;lar bllmrlldir ki hiikiımet E 
llıUt.ıyakkızdır. Yersiz rtat tcreffül Ierlno hltblr surctlo yrr vcrllmiyc cektir. E 

···"*''"·"·"················~·"·"·"·"·~··················"·"·"•"*"*"·········~··~·~· 
'l'asarruf ve yerli malı haftası 

bııgun Başvekil Dr. Refik Say. 

danı tarafından saat 16 da An· 
itam Halkevinde verilmiş ve 
t'adyo ile yurdun her köşesine 
hYılmrş olan mühim lktisadl bir 
lltıtuklo. açılını§ bulunuyor. Mem-
1elteUn iktısadi kalkınma saha-
111lıda çok bilyUk bir mevki işgal 
~ecek olan bu nutukta Başvekil 
~k nıllli ve hayati meselele

re temas ederek ezcilmle de. 
lllişUr ki: 

SaYın YUrddaşlamn; 
llu...ıı 

lıı.aıı ""n onuncu tasarruf ve yerli 
t1lıı ar haftası başlıyor. Artık, bu· 
)er• nıııu bayrnmlarmıız arasında 

alnı?!} bulunmaktadır. Bize ver

~evamı 2 inci Sayfada) 

Bir lngilız gazetesine göre : 

Rusya Milletler 
Cemiyetinden 
çıkarılamaz ! 

Çünkü, Çin müsbet rey vermeyerek 
bu yoldaki kararı ibtal edebilecektir 

Yazısı 2 inci sayfada 

Sovyetler Ladoga 
gölü sahillerinde yeni 

bir taarruza 
haz1rlanıyor 

llelsinkf, 12 (A. A.) - Helsin· 
kideki umumt kano.af, Sovyctlerin. 
kısmen buz tutmaya başlamış O• 

lan Ladoga gölü sahillerinde yeni 
bir taarruza hazırlanmakta bulun
duğu merkezindedir, Sunjcrvi 
mıntakasına yeni Sovyet kıta.lan 

getirilmi§lir. Rusların on büyUk 
gayretleri, Nurmesjönsu demiryolu 
üzerinde Pielisjaervi kasa.basile 
Rusya ile lsveç arasındaki Finlli.n • 
diya arazisinde Kuolajervi mmta· 
kasını istihdaf eylemektedir. 

ŞiDDETLİ ÇARPIŞ:\fAI,AR 

llelsinkt, 12 (A. A.) - Bu sa
bah cephenin muhtelif noktaların
da, ezcümle §itnalde Rovaniemi 
noktasında ısiddetli çarpışmalar ol. 
duğu ibildirilmektcdir. FinlAndiya· 
!ılar, bu çarpışmalnrda §imdiye 
kadar mevzilerini tnmamile muha
faza ctmi~lerdir. 

Sovyet tayyareleri cenupta Abo 
üzerinde uçmuşlardır. Tayyareler 

,(Devarm 2 inci Sayfada) 

, •..•........... ~········ 

Propagandalar .. 
Propaganda. gell~lgüzel, , .e cef. 

felka.lem io"8.nlar& yapılacak bir 
fikir enjck!.lyonu detrlldlr. Pek ya
ltmda, onun da herhangi bir cemi
~ et Umi gibi tcıhin edllecrğinc 

o:ii:ıhe yoktur. 
Her ilmin ana bir takmı doktrin

leri olduğu gibi propagnndanm 
tin. es:ı.s dokt rinlcıinden biri ı;u· 
dur: Propagandada sarfoluna.n e. 
mek hitab edilen ziimrenin kesa
!etile müten~ ib olmalıdır. 

l'crll l\Iallnn Haftası miinascbl'
tile, Taksimde rn herhalde büyiik 
masraflar gözo alınarak bir ta· 
kım dekorlar imal cdllmlc;. Acaba, 
:ye<li yür. bin nüfuslu bir sehirde 
Taksim abidesinin hu muazzam 
masraflı ııropaganda afi',ilerinl 
yüz<lo kaç ı.;~ı görecek de meselA 
yediğinden daha fada fındık ... c 
portakal btlhliik tdel·ek ?... Daha 
sonra yeril mnllanmız için ıırop:.\.. 

ganda~;ı i!:Crdo değil harl~te ya
palım! - K. 

KURUi 

1 
• 

llf'l<ıinld bomhatdrrifa.tım'i!an 

· Lüksemburg hudu-
dunda Alman hazırlığı! 

Sarbrük civarında şiddetli avcı 
ateşi sık sık baskına uğrayan 
bir İngiliz deniz üssü üzerinde 

balon barajı kuruldu 
Londra, 12 (Radyo) - Garp 

cephesinde, bUhassa Sarbrük ci
vannda oldukça şiddetli avcı ate· 
şi ı kaydediltT.ıştir. Lüksemburg 
hududun:laki Alman kıtalarının 

bazı hazırlık hareketleri görüL 

mcktedir. 

Diğer taraftan, harbin başlan. 

LÜKSEA!BURG HUDUDUNDA 
ALINAN TEDBlRLER 

[J'Judra, 12 (Rlldyo) - Alman. 
lar Lüksembut'i hududundaki bil· 
tün köyleri tahliye etmektedirler. 
Huduttan 18 kilometre geride bu
lunan Laner kasabası bile boşal. 
tılmıştır. 

gıc11:danberi ilk defa olarak İs· -----------
viçn:dC'n Alm~n • Fransız cep. 
besinde bazı çarpışmalar görül· Dahiliye Vekaleti 
müıtür. 

Siyasal bila-iler okulun
tNGlLtz DENiZ ussu 07.E. da yiiz talebe okutacak 
RiNDE BALON BARAJI 

Londra, 12 (A.A.) - Firth 
Of Forth limanının Alman tay
yareleri tarafından hücuma uğ. 

ı aması üzerine, bu liman etrafın. 
ela 24 saatte bir balon barajı te
sisi için balon servislerine emir 
verilmiştir. z.ı saat gil.ı~ kısa bir 
zamanda ye:ıı bır baıon barajı 

yapılması kabil o1madığın~n. 

f skoçyafa başka bir yerde bu. 
hınan bir harap, olduğu gibi, o. 
radan kaldırılmış, mezkur limana 
i:etirilerek kurulmuştı.r. 

Dahiliye Yek!leti muhtelif teş
kilat işlerinde kullanmak üzere 
siyasal bilgiler okulunda yüz ka. 
dar talebe okutmaya karar ver· 
miş ve maarif vekilliği ile de te
mas ettikten sonra bu talebelerin 
okutulması hakkındaki kanun 
projesini başvekalde göndermiş.. 

tir. 
Yalnız bu talebelerin leyli o 

larak okumalarına okul variyeti 
mü~it olmadığı için nehari de • 
vam cdccd\.lerdir. 

(Devamı 2 inci Sa)'facı.) 

• 
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Şehirci® ? 
uıoıerr oodu 

~ariçten l'se rta mektep Cenevr~ n~ düş~n~yor? 
girenler Sovyetlerm Mılletler Cemiyet nden 

e 
1. mtı'h,,n•ar·na 1111 1101 1 1 • 

Lise ve orta okullarda bu ders yılı ba§Illdan itibaren tatbik e· 
dilmeğe 'başlanan yıcni imtihan talimatnamesi hükl1mlerine göre 
hariçten imtihana giren talebeler diğer talebeler gibi ayni kayıtlara 
uyacaklardır . 

Fakat eski talimatname hükümlerine göre, imtihana girmi§ 
ve 'btr kısmı derslerden muvaffak olmuş olanlar gene eski talimat
name hül:ümlerine gör~ imtihanhnnı vermekte devam edecek. 
lerdir. Eski talimatnameye göre imtihana girme hakkını alını§, 

fal~t henüz i~tihana ba§lamamış olanlar yeni talimatname hU. 
kümlerine tabi olacaklardır .. 

Lise bitirme imtlhanlannı tamamlamış olan talebeler 1940. 
dan itibaren ol~nluk imtihanına ginneğe başbdıklan takdirde 
eski talimatruıme hiiki .. ılerine; 1940 dan sonra ba§Jayanlar da 
yeni talimatnamedeki devlet olgunluk imtihanı şekline uymak 
mecburiyetindedirler. 

Vekaletin bu karan bütün okut idarelerine tebliğ edilmiştir. 

Resmi mekteplerde üst üs!e 
sınıf ta kalanların imtihanları 

iki yıl üst üste resmi okullarda 
sınıfta kalan ve husust mektep. 
lerde tahsile devam e:len talebe
nin imtihanları resrnt okullarda 
rapılacaktır. 

Hangi husust mektep talebele-

rinin hangi resmi okullarda im. 
tihan edilecekleri maarif mü:lür· 
lüğü tarafından tesbit edilmekte
dir. 

Listeler kısa bir zamanda ha. 
zırlanacaktu, 

Ders~er, ekonomi ve tutum mevzuu 
üzerinde veriliyor 

Ekonoml ve tutum haftasının 

ilk gUnU mllııasebetlle mektebler
de dersler ekonomi ve tutum mev. 
aıu üzerinde verflmeğe ~lamış

tır. Bit hafta zarfmda der8lerin 
mlhverln1 hep bu mevzu teakfl c. 
decclrtil'. 

Polisto 

Pazar yerinde 
E5naf araamda 

Tabaca ile kavqa 
KadıkayUn,de her hafta kurul

makta olan Satı pazarmdıı bu sa. 
ba!ı s:ıat 7 30 de heyecanlı ve kan. 
h blr hiclise olmuştur. Gece ka
rn-ılı~dan itib;ren pazarda kcn· 
dl1 rina yer hazırlryan esnnf arn
smdn, KaramUrselin Pazar köyiln. 
den YuBUf oğlu Hasanla Üsklldar. 
h Mehmet oğlu Asnn isminde fk1 
ki,,;I de vardır, Bunlardıın Aamı 

se.rgisln1 dllzeltlrken Hasan yanı
na gclmi It ~ndh"ne a"t olun yeri 
i;:gnl ettiğini ve sergi.S.lnl biraz ö
t 0ye ~"memnl l~em~. Fnl:&l 
A"'irr!' hu teklifi kabul etmediğin • 
c'·:ı iki pazarcı evveli ağız kavga. 
t · J işe başhynrak birdenbire to • 
ı- \"O yu.mrul:la biribirlerine gir -
n ı~ıerclir. Bu sırada etraftan diğer 
r: • ·-.. :!ı:rm mUdahnlesl:ıe raSınen 
F. _:ı eebinJen tabancasmı çıkar
mı§ ve Asmıa doğru arka arkaya 
Uç el ateş etmiştir. Kurşunlardan 
lıiçblri A.snna ls:ıbct etmemi§ ve 
bu sırada diğer esnaf Ha.sanın llzc
rlne ntılnra.k elinden ta.bancayı o.l. 
ıruık :istemişlerdir, Hasan bu mU. 

HABER' de 

Hafta. içersinde konferans, mU
ııamere ve ye,mlş gUnle.ri de tertib 
edilecek, okulların smiflan, salon
lan ve muhtelit yerlerl mllll 11.t. 
aat ve tasamı! cemiyeti tanıfm· 
dan gönderilen vecizelerle ııllslen
ııtl§ olacaktır. 

Dahiliye 'skaleti 
(Baıı 1 inci Sayfadn) 

Talebeler giyec.ek, yiye:ek, ya. 
tacak ve kitap ihtiyaç:a. ına kar· 
§Ilık olmak üzere talebeye aydıı 
IO lira VE .itecektir. 

Yeni alınacak bu yüz talebe 
dolayısile siyasal bilgiler okulu 
kad, o:ıuna 4t lira r~:ııs'ı iki pro
fe~r, 50 lira ma~u bir doçent, 
yüz lira ücretli birer F:a"lsızca. 
1r gilizce, Almanca miiterci;ni ile 
bir müdür muavini, 80 lira üc. 
retli bir idare muavini, 35 lira 
ücretli bir hademe ilave olunmu,. 
tur. 

d:ı~alel,.re m~e.'l tal:a::ıc:ısmı 

tekrar atejlemiş, bu defa çıkan 

kul"!}un diz kapa/hnı parçalamıştır. 

sııaıı seslen üz nJ hfıdise yerl
ne yetişen polislt:r Hı.Bant otomo· 
bllte hastaneye kaldırm111lardır. 
Tahkikata ba§lonmıştrr. 

20 liraya pailayan bir 
lım."ar.r1 r ~ıT:? 

GedikPa§ada Kadirga caddesin -
de kahveci Artin sarh(){llukla A
gobun llzerine beş el n~ etmiş, 
yakalanarak üçUncU asliye ceza 
mahkemesine verllml§tlr. Artın bu 
gtlnkU muhakcı::ıcde 20 Ura para 
cezasına mahkfun olm~tur. 

H:ıs:ın füımt>ayı "Tfirklyede Alman S-Jlknstı" başlıklı yazısında 
•Almanların Sovyet Rusyayı Knfkaslnrdan Dnsrn körrezlne doğru bir 
taarruza teşvik etıifjl prop:ıg:ınd:ı ncşrly:ıtından anlaşılıyor" dedikten 
ııonra, yazısının sonunu şöyle bitirmektedir: 

Evet, Türkler Almanl:ıro fenalık elmiş deglldlr. Yalnız Cumhuriyet 
Türklyesl Osmanlı lınparatorluf!u silıl körfikörüne kendisini Derlin hiL 
kumelinc leslim etmemiştir. Almanya dünyayn tnhak?..üm etsin diye kcn· 
dl kendisini kör bir tılct hnllnc gelirmeınlştlr. Türkiye i~ln Almany:ıya 
karşı ne bilyilk ve ne affedilmez bir clnııyet değil mi? 

'AKŞANl'rt 

çı arılması tarafta ları çoğalmaktadır 
l'arls, 12 (A.A.) - Finlandiyanm Milletler ce· 

....ı.yetine ya.ıı ... 0 1 müuıcaat ııeti .. tı.mıue Asamble. 
nin Sovyetler Birliğini 24 snat zarfında . yeniden 
milz:ı.kerclere b:ı.ı:!amağa davet için verdiği ka
rarla meşgul olmaktadır. 

Sovyetler Birliğinin Milletler Cemiyetinden çıka
rılmasına tarnft.nr ola.nlarm miktarı gittikçe art
maktadır. Parla ve T..ondrnnm enerjik hattı hare
keti, vaziyetin bu veçhede inkişafına ynrdml ey. 
!emiştir. Delegelerin ekserisindeki kanaat, Mil· 
Jetler Cemiyeti tecav'.:=lerin en sarihinin kar§~· 
da harekete geçmezse, Cenevre milessMıeSinln 

prestijinin tamamlle yıltılacağı merkezindedir. 

Pctit Parisien gazetesinin Cenovreye gönder. 
diğl husu.at muhabiri Ludcn Bourgues, gazete· 
sine yollndığı telgrafta vaziyeti eöyle huldsa et-
mektedir: 

Kremlin'in bu geceden evvel beklenen ceva
bı hakkında hJç kim..ıcde herhangi bir eUphc yok. 

Eğer Milletler Cc:mlyetl ham korkaklık gös. 
terlrse, bltarnflar, tehditlerin gittikçe fazlalaştığı
nı görecek ve Polonyn ile FhlAndJya gibi, teker 
teker tccavilze kurbrn giclecel·Ierdir. Jtur· Bu son s~lh teşebbilsilniln neticesi hakkın

. da Cenevrede limitlere kapılan klmso mevcut de
ğildir. Krcmlln, ya man!c!ar bir sülütu muhnfa. 
za edecek veyahut da H.itıer Alman~ ası usuıu ile 
menfi bir cevab verecektir. 13 ler komit.eslnln 
hedefi, bu müraeaatle, blliıassa Fin.1W1diyanın sulh 
arz.usunu tebarllz ve Sovyetler Birliğinin muha
samata devam azmini teyid ettirmektir. 

Leon Bliım, Populaire gQ.zetesinde diyor ki: 
"Sovyetlcr Birllfi, Fi.,1 ~di) -ıyn hl!cl!lll ettiy. 

se, bunu, lsknndinavyu devletlerinin bitaraflık mu· 
hnfM.a edeceklerini. ve bunun \~erine de fngilte. 
re ve Fr:m~anm mC'"buri surette h9.reketslz kala
caklarını dilşUnerek ynpmıştır. Kremlin, bunun 
üzerine, kahramanca milcadele eden fakat yalnız 
kalan bir Finland.iyayn hilcum için Kınlorduya e
mir vermiştir. Fakat bu Finlandiya, bugUn bUUlıı 
enternasyonal milletler caminsma hJtab ediyor. 
Eğer Fransa ve İngiltere Kremlin'in bu hareketi. 
nin icab ettirdiği hlikUm bahsinde yumuşarlarsa, 
milletlerin hUrmetini kaYbedecekle.rdir ... 

Eğer Rusya Finlfı.ndiyayn elini uzatmaktan 
imtina edenıe, bazı memleketlerin son tereddütle_ 
ri de ortadan ko.lkacak ve So\')'etler Birliği, Mil· 
letier Cemiyeti tarafından mahk4'm edllcccktlr. 

Finl!ı.ndiya delegesi Holsti'nln Web ettiği 

pratik yardım tedbirleri de ihmal edilmiyecektir. 

Rusva fı1illeUer Cemiyetinden 
çıkartlamaz 

us 
(Batı 1 inci Sayfada) 

yalnn: bir tek bomba atmıştır. Hiç 
bir hasar yoktur. 

Ltmd.Ta 12 ( A.A.) - News Chrcnicle, bu '63bahki basmakalesin· 
de harikulade bir keşifte bulunmaktadır. Cenevrede mümessili bulu
nan her millet, Cenevre müessesesinin isnat etmekte olduğ:.ı prensip. 
leri müdafaa etmekten ziyade kendi meşru veya gayri meşru men· 
faatlcrini rnfüfafaa etmek kaygusundadır. 

STALİN, ESTONYA BAŞKU.l\lAN· 
DANİL.E GÖRÜŞTÜ 

Moskova, 12 (A. A.) - Sta.. 
lln, dün Estonya ordnla.n ba§.. 
kumandanı general I..a.ldoncr'I 
kabul etmiştir. Kabul esnasında 
l\lolotof ve Vorosllofla Estonya 
clçlsl de hazır bnhmmqt.ur. 

Görüşme bir saat kadar sür. 
~üştUr. 

Bu gazete, netice olarak, Rusyanm milletler cemiyetinden çıka· 
nlmıcayağ nı, çür.kü Çin:n rey vermekten istink.a.f etmek suretile 
bu babda v.?rilcce'k kararı iptal edeceğini yazmaktadır. Bütiln gaze
leri, Sovyet Rusyanm cemiyetten ihracına mani olmak hatasını 
ayni nefıet ile ~ir.e is.nal etmektedirler. 

FİN TEBL1G1 
Hılsinki, 12 ( A.A.) - Finl!n. 

Baş·je itmizin nutku 
(Ba~ı 1 inci Sayfada) 1 ruretin en kısa ifadesidir. 

diği sevinç kadar mannst bUytlk Çiftçi, canaıici, madenci, tile· 
olo.n bu haftaya girerken hepinizi car ve iş:i 'bUtUn mUstah-dl un. 
selı.=ılr.r.;n. 1 surlar ve il..tıı:.adi faalivet sal1a· 

Jiya genel kurmayının re3mi te!r 
ıığicür: 

Milli iktısat mefhumunu Türk 1 sında vazife almış v~tandaşlar, 
Taipale nehri mı,tab<;m:ia 

d~.un iki :.ıüc.ıou tar.:leillmiş 
ve dft~~ma bliyük zayi'3t verdi· 
rilmi~tir. 7 Sovyet tankı tahrip 
edilm!ştir. Düşman, Kivinie;:ni'de 
Booksi su istihkfunlarmı ge;mek 
üzere yeniden teşe~iJüslerJe bu • 
lunrnuşsa da muvaffak olamamış. 

yu.rcl na sc:<~n ve bu mefhumu 
Tilrk varlığ ~a. ycrle5Uren, Tilrlt 
cemiyetini iktısadi zlbntyetıc ça
lışmağa ııcvl:cden, Ttlri de\ lttini 
her sahada. olduğu gibi iktısadl 

sahada da ipUdııUikten kurtaran 
Cumhuriyet idaresi olmuatur. 

Cumhuriyet Ttlrkivesl dahili hu
z•ırsuzl ~ ve ni4"ak'a.rda:l ••zalı:, .. e 
tr.m bir ahenkle dnima. ileriye doğ
ru yUrllyerek yurdun gllzel top 
rnklr..unı lşllj·en çiftçilcril3, demir 
y.:>llaııle, \'a.tanm bilLUn köşelerine 
yapılan f Pbrlkı\lan, geniş inkişaf 

h:ımlelerl kerC:cde.., iç ,.e dış tic3· 
rctlle, madenleri, bankalan, deniz 
tJ::aret f:losllc be~ betli bir fütıza
di varhk levhası arzetme!:tcdlr. 
Bu levhanın ifade ottlğf. manadır 

ki bugilnkU bnyramnnıztla g~
lcriınizl gururla dolduruyor ve 
hepimize da.ha fazla bir çalışma 

zevki ~ılıyor •. 
Yerli mnla rağbet ve iltifatm 

yurddaşlo.rm dimağında köklcşme

l!ine değerli yardmılan dokunmuş 
olan Mi!U lktınat ve Tasarruf Ce. 
miyeti'ne b:.ı hayrımı gUnllndc hu· 
zurunuzda. te§ckkUrlcrimi arzet
mc:k!.cn iftlluı.r duyma.ktnyım.,, 

Başvekil bu cümlelerden sonra 
Onuncu Tasarruf Haftası o.çılırken 
d:Wya iktısadi dllzrl"inhı nazik 
,..~.manlar geçirdiğine Isnret ede
r, k fiÖ'~l-:?rinl iatihcııl ~arr:ı'danmı

Z.'\ çevf!'t?'fş ve dPmlştlr ki: 
"- lstihsaUi.tımız her memle. 

k.,t pazarlarmda. dtŞ piyasalarda 
s:ıtılabilmektedir, Hariçten mUha
yaa etmek mecburiyetinde bulun. 
d ı:unıw: mallan kolaylıkla ve 
ktfl ml!;tarda alabilmek için çe
e' lli Jsillısal yapmak mccburlyetin
d :!yiz. Bu gayeye erişmek ve vU. 
cııda getlrllA::ı programları zaman 
k:ıybetmedcn tahakkuk ettirmek 
için blitlin yurddıış1ann yarI§trea· 

mtmleketin atisine inanaıak, 

memleket istihsalat seviyesini 
yükselttmğe ve dolayıciyle ihraç 
im ~r.larmı arttmnıya çalış!na. 

lıdır. Bunu memleket kendilerin. 
de;ı istemekte ve beklcmektwir.,, t 

ır .• 
Başvekil müteakiben 938 ve Kareli berz:ıhmda müfreze fa· 

939 yıllarmda ihracat ve ithalat alireti vukua gelmi,tir. 
ist1fütiklerini mevzuu bahsc::lc· Şa k h · bo "d"' tı· . . r cep esı yunca şı J? ı 
rek ı::ın on aylık 939 tıcaret mil. , , t F. •A-d" . . . . I çarpışmaıar oımuş ur, • ın.i.Uı ıya 
va ~!T.lemızın lehımızde olduğwlu k tal 1ll t k'. ·· · d 

ba 
.. .n.. • • _ ı an omans ı oyu cı varın a 

te u.:~ ettinr.ı;tır. ·ı · h k tl rd bul 
·~ı.· üml' • • .. ı en are e c e unmuş ve 

Ve ba husus~ı c esını §OY· . . 
1 b

• . . • ansızın yaptığı bır hilC'Jmla üç 
e ıtirmıştır: ..ı·· oo·•;;:ı;.." ••• "___ t-· 

• • • ·!UŞillan 11 ... ö:.tnu ı...u·ı.ı...u:lr e m!Ş· 
" - Uoruliıyor ki ihracatı:nuz ti' 

1 d • ., t1 • r. 
aon sene er e artıı ı:ti.:amc enn- S 1 · •"' :l d . • . uomussa mı mınl.O'l.casm a a 
d:l:ı inkişaf mı muhafaza etmekte. 0. d.. ~ı-r.·n k ed'l · . . • ır uşman tuV u5 yo ı mış. 
dır. Bu cihet memnuruyetle kay. t• 

ır. 

da şayan~ır.,, Laponya Rus hududu yakinin-
Başvekıl daıha eonra ihraç mal· d S ll k- ·· ':ld tl' bi t 

1 
. . ,_ .. 

1 
.. 

1 
e ::ı. a oyu, şı c ı r 'l:Y,U 

nrımızm vaz-ıyetı ve r;oy u e- t ·~ d- taraf 
h

. k 
1 

:d' • • • • a e~ıu·..ıen sonra ~şm:ın ın -
ıne ıymet en ırilmes:nı temın da . 1 .s·ı · t' 
1 bilh d"kka ed·t ~ n ışga eJı mı~ ır • yo una assa ı t ı ece0 .. 

ni ıöyliyerek §Öyle demiştir : Finlandiya sahil batary~l~rı 
mütead:iit &>vyet harp ge·msıne 

"- Memleket dahilinde itha· 
l!t mııllan ü.ztrlnde herhangi bir 
spckimsyona mini olmak için 
icap eden tedbirlere tevesslil o. 
lunmclttadırr ve olunacaktır. Her 
h:ı· de bUtUn yurddaşlar bilmeli. 
dir ki hükumet muteyakkızdır, 

ye· siz. fiyat yükselmelerine hiç 
bir ettr .. t!e yer venr.iye-:ektir, 
a.'lcak lüz~uı: endişelere kapı· 
lıp fazla cfr~ayaa yapar-..k p!7a. 
sa tC§cvvüşlerine eebebiyet ver. 
ır.emek üzere balkunrza bir v:ızi-

karşı ateş etmiştir. Hava ç:>1t ka. 
palı olduğu için isabetler kati 
olarak tesbit edilem~i~tir. Fa · 
kat. tarakalar nazarı itil>are alı
nırsa Finl~diya mermilerinden 
bir Ç<'~unun hedefe i~abet ettiği 
muha!··caktrr. La1'.Jgl gö!U sahil. 
lerinde!d bataryal:ınmız, k:ır:ı kı· 
talanmıza yardımJa devam et
mektedir. 
Şark hududu boyunca bllyük 

fe terettüp ettiğini hatırlatmayı kil:a sUrcn nutkunu şu cümlelerle 
faydalı görürlirm.,, bitirmiştir: 

Diğer tnraf tan başvel:il wnu. ''- Türk milleti dostluklarına 

"Bilnr:ıfiar için bir tek (tlı:nr yol: Türkiyeyi tnkllt" başlıklı makale
de, Finltındlynnın, mukavemetinin :ınc:ık mahdut bir zaman ~ilreb.lece 
Alııl ilan ederek diEier milletlerden ımdııt ıstcıncsi vaziyetinin Çekoslo: 
vıı.kya vo Lehistan nı.lsallerlnde de lekrnr cttl~i halde kü.;ilk milletleri 
bir eepfte 1unnaı1a &cvkedemedi~i leb:ırüz ettirilerek şöyle denilmek. 
tedir: 

"Niçin Tür.kiye gibi yııpm:ıdık" fikri, son pişmanlıihn tııydıı et. 
nıe414i 1ı.il.Q bütüı:a hilanı.flarda birden huıl olıı.caktır,,. 

ı S!tlıı çalışmaları Türk camlasma 
1 Jı::ırşı bir zaruret ve r.ıc.mleltete 
luır§ı bP:: borç ve ik.lı3ad1 bir za... 

mi istihsal mac?::lelerimizden ay. sadık, açık kalbli v~ kendi milli 
n ayn bahsederek fabrikalar, hudutları !dahilinde saldn çalış· 

y::ni tren yollan, toprak mahsul- mak ve yaşamak azmindedir. Bu 
lcri, paramızın milli istikran gibi sükiinet ve bu birliğini bozmak 
memleket için hayati mahiyet al"" isteyenlere iyi bir gözle bakmaz, 
zeden mühim meselelere tcreas Milli Şefin etrafında tek knlb ve 

etmi' ve bu hususta b:ı.n!talarda· l tek vücud olarak ya!}ayan millctt. 
ki mevduatın emin ellerde bulun. miz halinden ı.-e istikbalinden e. 
duğuna iptet ederek ,elli bq da· mindir,,1 

Yugoslavyah 
sporcular 

Şehrimizde bulunan Yugos.. 
lav sporcuları, başkonsolos M. 
Haci Corciyeviç'le birlikte bu.. 
gün saat on birde vali ve beteöi· 
ye reisi Ll1tfi Kırdan ziyaret et. 
mişlerdir, Başkonsolos, ıporcuta· 

rı, valiye takdim etmiştir. 
Kafile Şefi M. Curlç, Betgrad 

valisinin göndertliği bir mektub\J 
ve şehir albümünü Lutfi K.ırda
ra vermiş ve belediye reisinin sc
lll.mlarını bildirmiştir. 

Valimiz bundan çok mütehas
sis olmuı ve tcşclckür ctmi§tir. 

Bu ziyaret yanm saat kadar 
sürmüt ve Türk Yugoslav dost -
luğu etrafında hararetli tezahüı'
lere vesile olmuştur. 

Yeni is\·cç l<~hirıesi 
Amstcrdam, 12 ( A.A.) - Hol.. 

lfinda gazetelerini"l Stokholm mu· 
habirinin bildirdiğine göre, yeni 
Isveç kabinesi, pek muhtemel ola· 
rak bugün kurulacaktır. B:ı~veldl
lete Hanson'un, hariciye nezare
tine Baron Hamilton'un ve ınilli 
müdafaa nezaretine B. s:cjo:i'uıt 
getirilmesi, en kuvvetle ileri sürii· 
len ihtimaldir. 

tayyare faaliyeti olmustur. oaş· 
man tayyareleri Finlftndiya ıror· 
f ezi fenerini bombardıman etıni~ 
tir. 

Saat 18,15 
Riga, 12 (A.A.) - Hetsinld

den haber alındığına göre Fin • 
landiya:ia askeri vaziyet bu d,ald• 
kada nisbeten sa.kindir. Bu • 
nun da sebebi Rusların· büyük bit 
kara ve hava taarruzu hazırlı' 
malan ve bu maksadla Rus~ 
her köşesinden mütemadiyen ~ 
ker gelmesidir. Şim:diye kadar l>İ' 
buçuk milyondan fazla askeri1' 
ve bin topun Finlin<liya hudutlll• 
rına gön:derilmit old"Jğu, faldlt 
Rus kumanda heyetinin bu ku'° 
vetleri kafi görmemekte bulu11 " 
duğu ve binncttice daha bir t"' 
lnm takviye kıtatı beklenilı:ııelC• 
tedir. 

Sovyet krtaahnm Ladoga g6' 
lüne yırmi beş ma mesafede ıcaitı 
Talipapecujochiye karşı yapı:ıııJ 
olduğu beşinci taarruz akaaletel 
uğramıştır. Finlandiyalılar, SO"• 
yetkrin beş bölüğünü ıamasne'I 
imha etmiılcrdir, 

Finlamiiyalılar, Jiddetli .~ 
muharebecien sonra Sown~ 
§ehrinin öteki sahilini tekrar eıe 
geçirmişler.dir. 

Bwıdan başka Finlandiya ııtı
kumetin Amerika hükUıJıetile 
mali meseleleri müzakere et~ 
ve sivil ahali ile askerler i;in:; 
birli gazlara karşı kuUanılB ıS 
rnaa~eler satuı almak hususııtl 
görüşmek üı:erc Nevyorka ıııı· 
susi bir memur gön.dermiş oJd~ 
ğu haber alınmıştır. 

SOYYET ORDUSUI\'lJN g!'l' 
BVYUK ZA YlATI 

Parls, 12 (A. A.) - Öğle~-
ı~ı 

U çıkan gazeteler, Sovyet ordU ~ 
rmm Finlfuıdiyada mUhim z.a)'iı> 
uğramış olduklarını ve bu za~ 
tm en mUhinımin.in kw}ordull ıJ 
cöhretinin lekelenmeai oldU~O 
yazmaktadı:r. Nihat znfer bile ı ~ 
milyıJn nilfusa malik bir ınJ.lle ~ 
Uç buçuk milyon nüC\lBa ~ 
bllha3Sa mı.harlb diye tan ~ 

lılr mlllete karşı fnlklyet.ınl ~ 
terememlş olması intibaJJll 

yecektir. ~ --------
Mavnalan soyanl:ıt 

yakalandı ~ 
Zabıta mcmurlnrı Haliçte ıı,ı0t• 

motör ve mavnalnrdı:.n ıııd~ 
motör yağı ve eşya çalal1 )-IJS 
hırsızlarından EsldQehlrll g~stı 
lle San Fuııdl yakalaDlJŞ, 'f!,İllı"' 
ye vermlştlr. Çaldıkları eş) ıı• 
dan bir kı:smt satılan yerıerderı 
Jmnuatır. 
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SON DAK1KA'nın tefrikası: 59 . ,Yazan: KURT RUCKERRT ~~tıru-~11~mıı;ıiıltt1JZtql 
t='inlerin rııü·th·ş ir 
mukabil taarruzu! 

lBlr Alman denizcisinin 1914 de Emden kruvazörU:ıde geçen g11nleri) 

rızrem Sovyet c~zütamlarmd~~- müt.im Cumımrreisı ~ 
~IMıod«ııe: hır k Sffil Ç0Vf llOI Erzurum ve dığer , 

Ateşten kızarak şişmiş olan 
:apılaıı bir tfü lü a~a;ın::ı, 

ombozlardan at1ayat-=lmc-k içh 
>İribirlerini lıaı ç rl•~·orlar ve 

Jaşlan kızgın lomboz dan geçtif i 
.1aldc om:.ızları sığmadığ·ndan, 

hayatın bir adım karşısında en fe
ci bir gekilde can veriyorlardı. 

~ 'til.rkcc ve edebiyat prasrrunını 
: eden komisyon dün de top· 
)ı ış ve lise ilk sınıfları cılcbiyaı 

ranıı üzerinde görüşmeler yap· 
tıır 

· hlimı:.yuıı pn.ıbrnuııı O.>ıuau· 

1 
lirnınerln iUlvcsine karar ver-

1 lr, 
411.ınnyayn ı;iparjş ediJıuiş ve in 
1 bitmiş olan vapurlarımııın 
e~clirui7.c getirilmeleri hu'Su· 
~·avıluıı tcşeLl.J..ı:.lerc Alıuun· 

~Gsbet cevap vcrmişleJ"dır. Pa· 
ıı;; 1 z ablokıısı üzerine bu ge· 

'rı n Alman sul:ırındnn cıknrıla· 
le llın nlınnlıllmesi nncak in· 

ıı ıııus:ı:ııı.,, .. ıc bai(lı lır 
1llerinln dörtte üı,;ü udenını~ 
11'1llilerimlıin •ıu trr.,lllim ınıı· 

t ~ 1 a.~1

1nııı yuıulubılrncsi ıç111 na· 
~ lll{iliz mnlı:ıfilı il• tcm:ı .ı •• 
' 1>•dııuığı tın her vı;ı ilnı~kledır. 
• ~l?ıirdc Osman Ornl ııılındn i>İt 
keşrcuıği bir Cıletin J"nd~olar
ııa • .ızitı lam.ııııen gıdl ı ıı 

terek al.lknd:ırlnra nıı.11 .ıc aıı l 
'lllr, Alet tetkik Pdilec" 1 r 
'l'Pl'lehaşınd:ı yanılacak yeni ti
a bınnsının maketi h ııırlaıı· 
r. ~n':ct beled')'C reisi, im.ır 
Jrıuftıi ve şehlrcllil. mli'ch:ıssı· 
{arından ıcllclk cdiımrkırrtır. 
~ tııı cıkarılacak olan iıc nc\'i ek 

'· I! ve 10 kuruşn sntılırııktır. 
tı ekmek çeşnisi ~·üzdc on 

~t, 15 sert ve 75 yumu,.ık lııı~· 
1hth·n clmckledır. Yen ı. rı 
"Oııco nevi ekmekler hirıız rlı:ı· 
;ah olncnk ve hlrn1 ıtıılın f:ızln 

ı ~ ihııv:ı edecektir. 
011 dün muavin Hnlıik ve ls. 

~~. lıcıJen terbiyesi tcş!cılfıtı re· 
ı. •li Feridunln bcrnber Kasım· 

t \'c Kumkapı güreş klüplcr.nı 
~~ etıniş, sporculnrln ih'ir:ıçla· 
'l ., .,,. ıınrii~mljc:•ür. 

~tr1tezı Paristc bul ınaıı şarap 
1,'fr:ı\:'nı'ıc nlt konun la

~ dün büyük millet m<'rl" •nılc 
rı_etc edilmiş, Fıilm ilk ve in· 
~t. ''ekili Holf Ka~nıl"?lz~n 
r· lınhot <linlenllrul'ilır. \ e!.ıl, 

<~~<le, hiıkumet nlkoli co/'! it 
~ ~il, bilakis yilksc k derece! 

lr eıı hnlkı kurt:ırmnk htcıtiğini 
ı l';ıl~tlr. 
1 r~cıhehada perşen':ıc ve ıın' 
tr kesim yapılmazdı. Mt'zhnl 

1 hıı iki ı:ıünıle de et ho;ilmr 
bto~ık h:wo depoln~ındn .CR 
• ~klcıı1cn koyun e'lcrinll'I ıtr .... 
~ ı." ..,,,.ı.ı,.ı:": "t s:ı:ıte inclır-
' >- arar vermiştir. 
~., .. .11 

ita ·ı YJ hnm"mlnra tebllA:ıll:ı 

0,l'ak su tarifesinin tenzıl edil. 
·~u~una ~öre, şimdi)·e k.ıd:ıı 
~ •tıy,ı almamış lanlorın der. 

'ı:-~~os lllf!1nlarını istemiştir. 
.\ lltı,ız hiiviik elrisl l\!11.;~ 1nııll 

r~1 llknrncto tlr.nrel \•ckllimizl 
ıı cıınışıtr. Vekil, nıiltcnkiben 
llıijhüyük cldli{ii müstcşarile 

1 t Şlür, 

~rıı inşa edilen Gnıl köprnsn
lıt Sabah elektrik tesisatı bo. 
... ' hu Yüzden köprü açıuı· 
''ır 
~ · lhrıkluk k8prUnl1n aı-r-
,,ııannıa~rna yany1m ,.lekb ık 
°"c~nde vukua gelmiştir. 
~'I C~e Marmanıda A rab-
ı, 'htıd k 
"'I ~ a araya oturarak kur-
~ ~ litnannnıza gelen kömUr 
~ ete \Tapunı bu sebebden 

filrcnıeznrl'tlr. 
\ 
, nııq~tta : 
ılı"ec 
~"eıı hOkümeti, Alıınd nı'f:ıhrı 

1 ~ teıı 8ılh11lc1"i nra.mıJnkı yı:ııı 
~11,., 11 erı VOcııd:ı gctirruişUr. '>,At" ilden itib:ırcn Jngillcrcdı 
'•ı-. ~Cslkıı usu!Onc tabi tutu 
llıi~ıı!nrn h:ışın:ı hrtada ver. 
b"rı ar 112 ~rnmdır. 
• 11);• ' 

ıı lııı ""rühPlerl yı.pnn hlr 
' l>Gl llclb:ıblri, son tecrlıbcle-

ı 4t, dört tnclrc dl.'rlnlilte in· 

\~"I b 
~ 1\ • ll aftndanbcri devam eden 
~~ ertıınen ~lcıırcı mliınkercle· 
~tı halllek üzeredir. Alman he· 
qllr l'l'keıı hıırto sonuna fitlik 

ı ~rıa~ftAııluşnıanın cuma silnü 
lta,lc 1 hlldlrilmokledlr. 

"t1"
0 

ile Sofrn arasında 
~ r erJ ı 
eıe 1 csısırıc mlllealllk 

ll:ııalanını~tır. 

Fin kıtaları, t.ctrol sıkn1&!: sure!ile RıJs. ~şark viıaybt1eri 1112d~i 
hl .,1 · · \ I ihalkla te.nas edec3kl Z!r 1 otcn1JbL arını tuiUŞi\lruyor ar lnö11ü.1e Ordu. MUf'!tbşi 

Hclsinki, 12 ( A.r\.J - Peha landiyalı!ar ç~;cilirken her ş~y Kazım Orhay refakat edecek> 

monun şımalınde şıd Jelli b:r ın..ı tahrip etm~tc:lirler. Mim Şef ismet lnönünUn dW: 
harebe olmu~tur. Fın)j 1jıya ılar Sovyetler, kesif kütleler ı.ıalin gece mer.ıle~<et dahilinde bir teL 

Sovyet tayyareleri:ıi:'ı :ı~vı n~ı la· de hücum e~:!-k~, Fin\iindı~·alı kik seyahatine çıktığım bilJir-
alıyet ve barekeune rag.n!n. kah· lar da otom:ıtık sıUl.hlarla o~lar miştik. Cumhurrcisimiz Ankara· 
ramanca mukavemet etm~kteJir kola) lı!tla imha etmekte:lırler dan Erzuruma müteveccihen ha. 

ter. ı FinHl11divah1ar. kısa me--~feder rekct ctnJştir. Maiyetinde Ordu 
Fin tayyareleri. Suom~" . Saı petrol sıkmak suretıle S?vyet müfet~işi Orgeneral Kizım Ur. 

mı yaknmda büy , bir t"n\.; 'rn tanlr'a·ın<.:a yangınlar çıkarmış bay, Cumhurriyaseti umumt kil· 
tunu muessır surette ~omhardı· tardır. . tibi Kemal Godel:ç, başy.ı ıer, 
man etmiştir. Sovyetler ~ark ceph"!sır de :Kalemi mahsus müdürü ve ya. 

FinHindiyalTların ağır toplar- ü-; or-lu hh,ıt f"divorl •r verleri bulunmaktadır. 
:lan mlizahe~et gö.e.1 bJm?aiJı. Lonara, 11 Helsinkihn Reisicumhur, Ankara istasyo· 
ma'1 tayyareleri I<·r•lı mınt'l'ca· v~rilen m a 1 Ci m a ta göre nunda Büyük Erktlmharbiye Rei· 
sında Terijoki • Viipurı demıryo· Rushr Firı15r.di~n·n en şi. si Mareşal Fe\'zi Çakmak, Bü. 

(Baıtara.tı 1 i:ıcide) malinde Petsamo nehrinin sağ yük Millet Meclisi reisi Abdülha· 
lu üz 0 rinde hir zırhlı tren ile bir sahil!ne cumartesiyi p:ızara bı?ğ· lik Renda. Başvekil Dr. Refik 
tanı< kolunu tahrip etmi~lır. layan geu takviye kıtaatı çıkar. Saydam. bütün vekiller, mebu"lar. 

Gö.ıü lüler mışlardır. generat:e:, hilkllmet ve Parti er· 
Jlel.sınkı, 12 ( A.A.) - Amerı Finllidiyalılar, kuvvetli bir mu· k§.nı. Ankara valisi, garnizon ku· 

kadan 1500 Finlii.ndiyalı gö,1ülllı kabil taarruz neti:esinde, Ladoga mandam ve p:>lis müdürü tarafın· 
,6elmittir. gölü şim"''- ı:ieki Suomosalivi şeh· dan uğurlanmıştır. 

Mc.:.kabil taarruz rini geri al:nı§lardır. Mühim mik. Seyahatin bir hafta, on gUn 
Slokholm, 12 (AA.) - Aftoıı t:ırd.: Rus ku\ vetlerinin çember süreceği tah!nin olunmaktadır. 

b1adet gazetesi, Fınıa.,iıya kıtı:ı"l içine alındığı söylenmektedir. Cwnhurrcisi bu ~üdde~ zarfınd~ 
tının müthiş bir mu'cabıl t:nmız Ruslar Bct'rni körfezine ulag- Erzurwn~a ve dıger vılliyetlen. 

dan sonra Rusların m:i!1im bi mak ve tsveçlc Finlandiya ara· mizde h:ı:kla temas edecektir. 
takım cüzü~am!arını ihlta e:fareh sındaki kara muvasala::ımı kes. 
Soumosalviyi tekrar işgal etmi• mek iizere büyük bir taarruza 

ulJuklanm haber verm~ktejir geçmek maksrdiyle, şark cephe· 
F'inHlndıya tayyıı-.. lcrı Rus hal sinde Uç ordu tahşlt etmekte-Oir-
ıarı üzerınden uçmuştur. ler. Ruslar ayui zamanda, buz. 

Finler tanklara petrol tarla kısmen örtülü Ladoga 
sıkıyorlar eölü şimalinde de bir taarruz ha· 
Viipurı 12 ( A.A.) - Finlan· zırlama.ll:tadırlar. 

diya tayyarcleri,Mourmansk havt Sovyet hava ordusu başkuman 
üc:sünü tahrip etmışlerdir. Sovyet d'.mınm, tayyarel•r tarnf•l"dan 
~cıt:?:ıtının ileri hare~etleri gittik· alınan neticelerin azlığı dola; ısile 
--e müşkülleşmektedir. Çünkü kar vazifesinden nzledildiği haber 
mebrul ~urette yağmakta ve Fin verilmektedir. 

SAAT: 13.40 
Zl&& 

1 ngi\iz 
Başkumandanı 

F ransadaı<i lnqıliz asker
ıerıne emri y9vmı neşretti 

Pnrls, ız - Garb ceplıetlndc dUn 
de kayda değer hiçbir hnrb hare. 
keti olmamıştır. 

tn~llz ba~kuman1anı general 
Gort Franrndakl !ngtllz askerleri
ne hitaben ı;ıu emri ycvm.iyi n~· 

retm13tir: 

Mel":livenlere ulaşabilmiş olan 
lardan bazıları avuçlarını ktzgm 
demirler üzerinde gezdirerek can 
havliyle kendilerini güverteye 
:ıtmıya çahgıyorlar ve müthi~ a
levler &açarak sözülüp gitmekte 
olan Emdene yumruklannı gös
tere göstere müthiı küfürler sa· 
vuruyorlardı. 

Sonra, bu biçareler suya atla· 
ymca, denizin tuzu yaralannı 

dağhyor, soğuk su da, kanlarını 

dondurduktan başka asaplannı 

kaskatı takallüs ettirdiğinden, za. 
· vallılar hareketten kalarak tepe· 
si aıağı denizin dibine gidiyorlar
dı .. 
Acık kalan ağızlarından cıkan 

son nefeesleri de kabarcık şek • 
llnde suyun yüzüne çıkıyor • 

Yataklarında uykuda bulunmı· 
yanlar da hemen bataryalara, top 
batına koşmu§larsa da şaşkınlık· 
la delicesine attıkları gilllelcrin 
hiçbiri hec1efe isabet edemiycrek 
Emdenin önüne, ardına düşü· 

yordu .• 
Artık Çemçoğun hizasını ge· 

çcrek il~ril~:ni' olan RmMen bir· 
denbire ateşi keıti. 

Bu sırada gi'iya şaşkrnlıklannı 

belli etmemek fçln Rus toplan 
ate§ pUskünniye başladılar ve 
gUlleler Emdenin direkleri ara
sından uçuımıya ba§ladı. Bunlar 
on ikilik taneler olmak hasebiyle 
Alınan gemisinin rırhı bitaabi 
mukavemet edemiyecekti. 
Çemçoğ b!Jl ıuun Ustlliıde •••• 

Provası havaya kalkmıJ, g<\ya 
kıç taraf mı ıudan kurtarnuya uğ-
raşıyor. 

Alevler kaburgasını ba~tan 

ba~a istilll etml~ ... Bu deh§etnSk 
zemin üzerinde bir takım insan· 
tarın gölgeleri seçiliyor. Bunlar 
t~ların başında pilrtelS.ş ulrag
makta ve korsam haklamak için 
aldrklan niıanı gitgide isabete 
götürmekte ... 

Bütün sesler kesildi.. Lomboz· 

Bir Yunan vapuru 
ıhtarsız batırıldı 

"llerbiriniı, Fransaya muvasa. 
lntınızdanberi vaz.i.Cenlzi yapma • 
I~ olsaydınız bu ııerefe nail ol
mıyacaktmu:. BIUyorsunnz ki, dUo
man Fransada katettlmniz yolu 

tarda boğulan,, yanan, doğranan 
tayya.relerinln göztlyle takip et • 

biçarelerin feryad ve vaveylaları 
mektedir. Blliyorsunuz kl dUuma. 

Oslo 12 (A. A.) _ "Yaraufolla" a.dmdaki ve 8.000 ton hac-, 
mt~-:ıe bir Yunan vnpunı dün sabah Norv~ sahlllcrl açıklarında 

milliyeti meçhul tir tahtelbahir tnrafm:ia.n torplllcnmi"tir. 
Tellus admdnki Norveç vapuru, mürettebattan 25 kL,Iyi kurtar. 

mıştır. 4 tayfa ka.yıbdır. 
Yaraufolla vapuru, Holanda için demir yüklemek üzere Kirke. 

nes istikametine doğru seyretmek olduğu esnada kendisine hiçbir 
ihtar ynpılmaksızm batınlmIŞtır • 

Bit mülieci gemisi kayıp 
Sto~holm. 12 (A. A.) - DUn Tallin'den hareket etmiş olan ve 

185 Polonyalı mülteciyi blimll olduğu halde buraya tnUtevecclhen 
yola çılonış bulunan bir F.stonya gemisi, henliz gelmemlş olduğu gi
bi telsizle sonılnn suallere de ccvab vcrmemi.§tir. Ruslar tarafından 
zantedflmlş olduğu tahmln edilmektedir. 

Oenizaltı:ann ba'ır.ldı~ı giz1enme:i mi! 
Londra, 12 (A. A.) - Amirallik d'llreslle hnva nezareti ara

sında battnlmııı düşma.n t.ahtelbahirlcrl ha!tkmda malOr:ıat verilme
mesi mUnnsib olacağı meselesinde mevcut olan noktainazar ibtiidfr 
dolayısile gazete!erin açmış oldukları ka!em mUn:ı.!t:?.ş:ı!an devam et
mektedir. Amlrallık dairesi, dU§man herhangi bir mıntakada fnnll. 
yette bulunan bir tahteJbabirfn batmış Olduğunu öğrenir 8~rCnmf>Z 

derhal onun yerine başka bir tahllbahfr ikame edrceG'l mU~leaonı 
Deri sUrerek batan denizaJlı ~cmllerl bal:kmda malOr.ıat vcrilmerl
ne muhalefet etmektedir. Halbuki ha.va nezareti, bunun tamemlle 
zıddı bir noktainazar kabul etmiştir ve bir tayvarc bir tahtelbahlrl 
batırır bntırmaz derhal mevkllnl tnsrlb etmek suretile malO.mat ver 
mcktcdir. 

Amerika da muvazzaf ordu mevcuJu 
Vaşington, 12 (A. A.) - Oğrenllc"i3ine göre Aır.erlkanm mu

vazzaf ordu8u, halihazırda 207 bln kişiden mUreltkeptlr. Bu mfkta. 
rm anUmUzdekl ay içinde 227 bine çıkacağı Umld edilmektedir. Bu 
rnllrtar, asker celbi igln Ruzvelt tarafmdan tesblt edllmla olan azımı! 

IDJktaro.a 

iptilmez oldu. Lombozlann yu • 
nm aradığı sizsiniz. Tnhrib etmek 
istediği sizsiniz. Şerefli an'aneler!- varlak ağızlarmda kilidlenmi~ ka-
nizi idame edeceksiniz. Bunu bay. pılann dibince merdivenlerin alt 
raklarmızm tı~crlne yazdmtı. MU- başında cılk et yığını teıkil eden 
teyalckız. soğukkl\"h olunuz. He- Ru9 gemictlenmn bakayasını a· 
defe isabetli nişan alınız. İçiniz • ·teş cızrrdatarak kemiriyor ve 
den uir tek kişi kalsa dahi endaht bunlarıdan bazıları yen-iden lh· 
ediniz. Bu bir tek kl;,l yere !lerll· tizara başlayacakrnı~ gibi ra§eler 
mlş de olsa, hattA mermisiz de ge-çiriyor .• 

kalsa ylne vursun. Yalnrz memle- • • 
ketbb!!\ nazarları foğiJ, mntte • Emden liınanrn içerisine doğru 
fihlerinl:±ı ve b~:ır:!to:-luğunuzun ilerledikçe domık sisin içinde ba· 
n::ızıırlan da site mUtevccclhtlr. zı gemilerin karaltısı belirmeye 

Adalet slzlnledlr. Bunun lçln ş5yle başladı. 
deyln1z: "On ne passe pas. On Etraha hiç bir hareket yoktu. 

ı 1 (Gcrmi'-'Ccekler. Dalaa kınının önünde duran iki es aura.,. yan : ,. ,J ı> 

Yakc.l:yac:ığız.) torpido muhribi, cansız iki ölü 

Bu son i~ cümle tn~llzce olan \ gibi c ıruyorlardı. 
emrlycvmlde fmrunzca olarak ya· Müuer her şeyden evvel Çem· 
zılmr,Jtır. çoğ hemen batrrılmıyacak ohr· 
-------------·-- . - - -
Harbi durdurm.ak ıçın 

Rusyaya mühlet! 
Milletler Cemiyeti Asamblesi· 

nin toplandığ:.nı dün yazmı§tık. 
Gelen m:itemmim ma!Qmata gö. 
re asrunbl:nin ilk içtimaında 

1 s v e ç murahh;:.:;.nın tekli. 
fi üzerine ve ittifakla Rusya
yı derhal muhac:::natı tatil ede. 
rek Milletler Cemiyeti Asamble· 
sirıin nezareti altında bir su1h mü· 
za!tcratına girmeyi kabul edi;> 
ctmiycceğini bu sabal-.a kadar l::il 
dirmeğe davet etmijtir. 

MiJletler Cemiyetinin Finli.n. 
diya ile muhascmatı durdurmak 

için Sovyet Rusya nezdinde yap· 
bğt tqeb' .f;~ten milsbet 1-ir neti. 
ce çıkacağı Cenevre siyasi maha 
filin:le beklenmektedir. 

Tahmine göre, Sovyet Rusya, 
bu te§ebbüac karıı ya m11.nidar 

bir s!i!:Cit ite m'.lkabele edecek ve 
vabut ademi tenezzülle cevap ve. 
reccl:tir. Bu iki §ıktan biri tabak· 
kuk ettiği takdirde Cencvredeki 
Finl&ndiya murahbasının yardım 
talepleri ıtğlebi ihtimal ihmnl e. 
dilmiyccektir ı 

sa, onun I:mdeni batırae<.ğı mu· 
b:lkkak,1 .. Bu işi C:e tcpla başar
mak imklin-;ızc1ı "e çok umana 
.htiyaç r,österircii. Torpile müra· 
caattan başka çaresi yoktu. 

Torpil at:ıbilmek için başını 

diışmana vermek icap ediyordu .. 
Halbuki ala:nkaranlık iiinde ha
yal meyal <ıö-:; -~- "ileplerden bi· 
r'ne bindirmek tehlil-~i. manr 
rada sor n"r ,,. 
.iriy:mi •. 

Suyun alımda kuru tabakasının 
y?.kın olduP;u da muhak1<a1<tı. 

Okyanusa doğru giden akıntı 

ise Emdeni a~ığa sürüklüyordu. 
Çemçoğ bu sırada gülleler yağ

dırmal;ta dev:ım ediyordu 
Top gürilltü il ile ölü uykula -

nndan uyanmış olan torp~dol:ır 

istim üzerinde düşmana hUcum 
için vaziyetin biraz daha aydın· 

la.:ım:ısını bekliyorlardı. 

Bütün bu tehlikeler Emdenln 
kahraman süvarisinin cesaretini 
ziyadeleştiriyordu. 

Düşınanın gözü önünde yapıla· 
cak en küçük hatanın gemiyi 
mahva silrükJiyeceğini bilen 
Müller ıon derece müteyakkız 

davranıyordu. 

Emirler biribirini takip ediyor
du. Dümen kS.milen sola kıvnldı. 
Uskurlar suyu altüst etti. iskele 
u .. kuru vavaş yavaş tornistan e· 
dildi. Sancağmkine folspit sürat 
ver·ıdi. Tekne mUthi~ bir sOrat· 
le sarsıldı. Ufku çepçevıe dön· 
dil .. 

(De"ıwu \<-al') 

~l:=~:a 
iPEK 

MELEK 
SAllA l' 
SOMER 
TAKSIM 

LALB 
SAKARYA 
M.KlıZAH 

Yll.Dll 
ŞIK 

ASRI 

ŞARK 

TA'N 

FERAll 

MII.T.I 

TUllAN 

AZAR 

Beyoğlu 
: Lorel • Hnrdl il ovar. 
dalıktn (tnıkçe) 

ve Şarli ~an caniler 
peşinde 

: Hononulu 
: Aşkın zaferi 
: Yarının kadınlan 
: Oc Ahbab CaTuşlar 

Pnstırmacıyan Te şil. 

rekdsı 

: Yaşamak zevktir 
: Gilzel esire 

: Frankeştaynın o8lu 
: Bildiı-:n. ·. Hr. 

: Uykusuz geceler ve 
Nevyork hayduUara 

: Vç Ahlıab Çavuşlar o. 
pernda (türkçe) u 
Kod ın ticareti 

: Süveyş fedatıeri 
(türkce) ve Sen )'U 

murcak 
: Kadınlar hapishanesi 

ve Kasırga 

Is tan bul 
: llk uyanış ve Ku11u11 

yaAmuru 
: GiinnrkAr melek 'fe 

Arlzona • .. planı 
: Aşk \'C şlihret ve DaR 
kahramanları 

: Düşman m:ıskesl al 
tında ve Bckoı krnh 

. Zeynebim ve G6riln. 
miyen casus 

Al.BUDAR : Günnhktır Melek ve 
Ariıona kopl:ını 

CEMBEl.I- : Kızıl d:ınsöı ve tik 
1'AŞ uyanı$ 

ŞEN 

GOllET, 

llA r.H 
<;OllEl'YA 

llAT.E 

Beş\lrtaş 
: 3 nhbab çavuştnr hey

duUnr arasında (türk. 
çe \·e sıad ll6hlnrı 

: nurs:ı scnfoni'll ıTnrk 
filmi), Çeteler karfı 

lrnrşıya ve Gllnahklir 
kıııar. 

: ~ ··,,cu balayı ve 
Şeref yumnıJtu 

K.adıköy 
: E"edlyen ~enln!m 
: Giilnaz sultan (tOrk· 

çc), Olüm dönemeci, 
ve Kovboy kızlar. 

Üsküdar 
: snn~yş fedaileri 

(lOrlıce) 
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SEHtR TlY A TR OSU 

Bu akşam 20,SO c!• 
T~pebaıı Dram 

kısmı 
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~ Hitler Niçin Majino'ya Hücum etmedi il ~ 
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